WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 19 stycznia 2022 r.
WI-III.7840.2.41.2021.MKH-d

OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 82 ust. 3 pkt 3a, 3aa i 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 72 ust.
6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko ( Dz.U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
iż treść decyzji nr 2z/2022/MKH z dnia 17.01.2022 r., wydanej na wniosek Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej SA - o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:
Przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Pomorska
Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza IV – rozbudowa
p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu „Prace
na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”, na terenie działek nr 170,
171, 172, 181, 362/15 w obrębie 0035 Kokoszki oraz nr 384/3, 384/6, 384/7, 396/6, 396/3,
396/4, 396/5 w obrębie 0036 Kiełpino Górne,
została zamieszczona na okres 14 dni, licząc od dnia 20 stycznia 2022 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://uwgdansk.bip.gov.pl, w zakładce Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia Wojewody
→ Obwieszczenia Wojewody - z zakresu Wydziału Infrastruktury.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia, w którym czynność zawiadomienia
o wydaniu decyzji odnosi skutek prawny. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody
Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z up. Wojewody Pomorskiego
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